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Дніпровська зоря

Крокує Новий рік по пла-
неті, стрімко вступає в свої 
права, завітав він і до наших 
військових у 93-тю окрему 
механізовану  бригаду, що 
у сел. Черкаському Ново-
московського району. До 
мирних людей приходить 
він в образі свійських тва-
рин – кізоньки чи овечки, 
а от до захисників в образі 
маленького мушкетера зі 
справжнім бойовим духом, 
зі словами: «С врагами мы 
сразимся, а значит не боим-
ся на свете никого! Один – 
за всех! Один – за всех! И 
все – за одного!»

Надзвичайно тепло зу-
стрічали вояки такого бойо-
вого Новорічка. А справж-
нім незабутнім подарунком 
для них став концерт народ-
ного ансамблю «Чумацький 
шлях» районного Будинку 
культури (художній керів-
ник Петро Ціхач). Ліричні, 
жартівливі, прекрасні мело-
дійні українські пісні у ви-
конанні Любові Поліщук, 
Любові Мимріної, Катери-
ни Карапиш та Олександра 
Середка піднімали військовослужбовцям святковий настрій у такий не-
легкий для країни час, коли саме на них лежить відповідальність за мир 
і наше майбутнє.

Віднедавна в 93-й бригаді служать добровольці батальйону «Донбас». 
«Наше велике бажання – якнайшвидше звільнити рідну домівку від оку-
пантів, – поділився роздумами військовослужбовець, що має позивний 
«Слон». Моя сім’я залишилась у Донецьку, до них вже приходили люди 
зі зброєю, погрожували розправою. Моє фото щоденно «крутять» по те-
лебаченню з ганебним словом «прєдатель». Мій брат і його два сини, до 
речі, один із них уже загинув, воюють на боці ДНР. А я переконаний, що 
це наша земля, і ми повинні її захищати».

«Чому слон?, – запитую, – через міцну статуру?» Боєць посміхаєть-

ся: «Та ні, ще під час 
служби в армії якось 
ненароком наступив 
на ногу командирові, з 
тих пір і повелося…»

Ми дивилися у вічі 
нашим захисникам, 
які воліють ризикува-
ти життям за нас, за-
хищаючи рідний дім і 
всю Україну. Вони такі 
різні, і за віком, і за 
місцем проживання, і 
за життєвим досвідом. 
Ось молодий хлопець 
розповідає про свою 
донечку, якій два з по-
ловиною рочки:  «Сьо-
годні у нас із дружи-
ною річниця весілля, 
одружувались взимку, 
щоб кохання своє за-
калити, щоб міцні-
шим було. Весілля не 
грали, бо я небагатий, 
але жінка й теща мене 
зрозуміли, привітно зу-
стріли в родині…» 

Аж ось чую веселу 
рідну мову, запитую: 
«Звідки?» Високий 
стрункий юнак відпо-

відає: «З Полтавщини!» Отже, земляк! І радість, і сльози сплелися в єди-
ному пориві зробити щось добре для цих людей. Пригостили їх домаш-
німи пиріжками, привезли незмінний атрибут новорічних свят – запашні 
мандарини, також передали від підгородненців смачне домашнє сало. 

Василь Скиба вручив збірку патріотичних віршів «Осінь у камуфля-
жі», куди ввійшли поезії й нашої землячки Лариси Омельченко. Часом 
і словом можна ранити, і навіть убити, тож кожен із нас, вірних своїм 
переконанням, любові до України вносить свій посильнй вклад у справу 
визволення, наближення миру.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Черкаське.
(Цей матеріал можете також прочитати на сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua 

та «Рідна Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

Новий рік – це яскраве, красиве, уро-
чисте та веселе свято з зеленою ялинкою 
та різнокольоровими прикрасами, з ща-
сливими дитячими обличчями. Передно-
ворічні дні – це завжди чудовий настрій, 
сподівання, радість, щирість та віра в 
справдження найзаповітніших мрій. Саме 
в ці дні хочеться подарувати частинку свя-
та тим, хто потребує його найбільше. Ві-
талій Жеганський,  голова районної ради  
та Віра Джур, заступник голови завітали 
до Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей «Добре вдома» та з радістю подару-
вали новорічні подарунки. 

Святкування відбулися для дітей, які пе-
ребувають у відділенні термінового влаш-
тування та для дітей-вихованців «Малий 
груповий будиночок «Мій дім». Також  
пройшли заходи  для малюків, які відвіду-

ють службу раннього втручан-
ня, де проводиться корекційна 
робота для дітей із порушенням 

розвитку та дітей-інвалідів, дітей, які відвідують заняття в службі підтримки сім’ї, яка прово-
дить роботу із формування відповідального ставлення до своїх дітей та попередження вилучен-
ня дітей із сімей. Новий рік відзначили й діти старшого віку, які відвідують заняття в службі 
сім’ї Центру підтримки соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». 

Малеча по-справжньому відчула сімейну та затишну, а найголовніше, турботливу атмосфе-
ру. Адже бачити радісні дитячі очі та щирі усмішки – справжнє щастя. Також на базі Центру 
соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» відбулася On-line консультація із відомим 
дитячим лікарем вищої категорії, кандидатом медичних наук Євгенієм Комаровським. Одним із 
компонентів роботи закладу є формування відповідального батьківства. А це є не можливим без 
дбайливого ставлення до стану здоров’я своєї дитини. Тому виникла потреба отримати профе-
сійні поради. Батьки, які відвідують Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» 
мали можливість задати питання по стану здоров’я своїх дітей, отримати професійні відповіді 
та розвіяти свої острахи.

Спеціалісти отримали практичні поради щодо догляду за дітьми, які потребують реабілітації 
та покращення психологічного та фізичного здоров’я, емоційного стану. Консультація проходи-
ла у дружній та теплій атмосфері, жодне питання від батьків не залишилося без відповіді лікаря.

По запиту батьків, Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» й надалі буде 
залучати кращих різнопрофільних спеціалістів для сімей нашого району.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне.

Новий рік завітав 
у військову частиНу

слава  ГеРОЯм!

зігріті теплом і добром

дОбРе вдОма

Минає 70 років із часу звільнення Білорусії від 
німецько-фашистських загарбників. За цей час під-
нялося ціле покоління, для якого війна – сторінка 
історії. І як важливо, щоб усі знали, чим виявилася 
для світу битва з фашизмом, яких зусиль, мужності 
й жертв коштувала вона нашому народові. Тож не-
щодавно до оселі мужнього, сивочолого партизана 
Великої Вітчизняної війни Івана Микитовича Ка-
нашкіна, жителя села Сурсько-Литовське, завітали 
поважні гості – Едуард Підлубний,  голова Дніпро-
петровської РДА, Григорій Андрєєв, Сурсько-Ли-
товський сільський голова та Олег Рубль, депутат 
районної ради. Вони вручили ветерану-партизану 
ювілейну медаль із нагоди 70-річчя визволення Бі-
лорусії від німецько-фашистського загарбника, яку 
надіслав президент Білорусії Олександр Лукашенко. 
Тепле спілкування, щира турбота й увага були для 
Івана Микитовича найкращим подарунком.

Також у цей день Едуард Підлубний завітав до 
дитячого садка «Мальвіна», щоб на власні очі по-
бачити масштаб ремонтних робіт та переконатися, 
що реконструкція йде належним чином. «В цілому 
роботи йдуть за графіком, – розповів Едуард Станіс-
лавович, – впевнений, що оновлений дитсадок стане 
надзвичайним подарунком дітворі Сурсько-Литов-
ського, яка з нетерпінням чекає його відкриття». 

віка ЗОРЯНа, с. Сурсько-Литовське.

вітання ветеранові
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«Дніпровська зоря» Дива  навколо нас

19 грудня всі діти Степнянської СЗШ святку-
вали незвичайне зимове свято – День Святого 
Миколая. А свято це добре тому, що людським 
теплом і добротою зігріваються серця всіх діто-
чок. Велике сердечне спасибі учням 6 класу, які 
разом із класним керівником Оленою Гарніць-
кою підготували святкову концертну програму. 
Учні інших класів розповідали різні колядки та 
щедрівки, за що отримували подаруночки. В цей 
святковий день діти багато дізналися про Мико-
лая, якого всі чекають у кожній хатині, і який 
роздає дарунки дітям. А наші учні зранку вдома 
отримали солодощі та мамині цілунки.

Ось і минуло це чудове свято, але нехай не ми-
нає вас ласка Господня і людська доброта. Бажа-
ємо, щоб на вашому шляху зустрічалися тільки 
добрі люди, такі, яким був Святий Миколай. 

вікторія сКОРОмОХа, 
заступник директора з ВР Степнянської СЗШ.

Центральна районна бібліотека 
в рамках креативної програми «Я 
у світі» у дитячому садку «Чер-
вона шапочка» для дітей старшої 
групи «Веселка» провела святко-
ву годину «Святий Миколай іде й 
подарунки роздає».

Нехай щастю дитини не буде кінця!

Учні Старокодацької неповної се-
редньої загальноосвітньої школи ім. 
Дев’ятка також із нетерпінням чекали 
зимових пригод. Перше зимове свято, яке за-
вітало до них – День Святого Миколая. 

У цій сільській школі навчаються діти з 
виборчого округу депутата Новоолексан-
дрівської сільської ради, Дніпропетров-
ського району Андрія Івженка, який є ще й 
головою обласного благодійного фонду «Крок 
назустріч» (www. fondzustrish.ucoz.net), він 
вже 10 років допомагає в навчанні учням 
цієї маленької, але дуже гордої своїми тра-
диціями сільської школи (директор Юно-
шев В. Г.). 

Від голови благодійного фонду в 2009 
році Старокодацька школа отримала 10 
танцювальних костюмів, у котрих школярі 
виступають на урочистих заходах районно-
го та обласного значення. Кожен рік Андрій 
Івженко проводить різноманітні конкурси 
та фестивалі, а по закінченню нагороджує 
переможців. Традиційно серед випускних 
класів у школах Новоолександрівської сіль-
ської ради проводиться конкурс депутата 
Івженка «Кращий учень випускного кла-
су», де переможець отримує надсучасний 
нетбук. Один із перших патріотичних кон-
курсів відбувся в 2010 році, присвячений  
Дню Перемоги. Переможцю Андрій Федо-
рович вручив приз за кращий вірш «Коли 
мовчать гармати» – колекційний збірник 
творів Т.Г. Шевченка, яких на всю Україну 
було видано 100 примірників. 

У 2011 році в селі Старі Кодаки Андрій 
Івженко провів серед учнів школи патріо-
тичний конкурс оповідань під назвою «Моє 

село», де переможець отримав відеоплеєр. 
Під час літніх канікул у 2012 році Андрій 
Федорович провів цей конкурс серед учнів  
Новоолександрівської СШ. На святі Дня 
села Новоолександрівка переможець отри-
мав від депутата сучасну відеокамеру.   

Зараз дуже непростий для України час. 
Але серед негараздів можна знайти трохи 
теплоти, добра та людяності. Жити й на-
магатися робити так, щоб об’єднувалися 
люди, поважали один одного, незалежно 
від того, на якій мові вони розмовляють – 
російській, українській чи англійській. 

Саме в День Святого Миколая прийшов 
до Старокодацької школи Андрій Федо-
рович не з пустими руками. Він приніс із 
собою солодкі дарунки – 9 смачних тортів! 
Веселим і смачним був останній день тру-
дового тижня в Старокодацькій НСЗШ!

 в.м. ШавРаН.

спРави депуТаТсьКі

Не примусив на себе дов-
го чекати й Новий рік! Дід 
Мороз та Снігуронька по-

стукали в двері до сільської школи, що в селі Старі Ко-
даки.

До приміщення відремонтованого сільського клубу 
(директор Н. О. Протопопенко) були запрошені всі учні 
та вчителі, батьки, щоб подивитися новорічну виставу. 
Завітали й місцеві депутати з солодкими подарунками. 

З наступаючим роком присутніх вітали Дід Мороз та 
Снігуронька. Вони проводили конкурси, діти активно до-
лучалися до них. 

До урочистостей, як завжди, долучився  депутат із Са-
жівки – Івженко А.Ф. Він нагороджував грошовими при-
зами переможців конкурсу «Дитячі ялинки», які учні 
зробили власноруч. 

Також Івженко А.Ф. від Діда Мороза роздав солодкі на-
бори у вигляді дзвіночків (усім 84 учням школи).

Перед опалювальним сезоном до Андрія Федоровича 
звернувся директор сільської школи. Прохання полягало 
в допомозі  перекрити дах у шкільній котельні, який про-
тікав. Ця котельня була першою в Дніпропетровському 
районі, яка запрацювала на твердому паливі для обігрі-
ву школи. Саме вона була встановлена завдяки допомо-
зі народного депутата України по 29 виборчому округу 
2012–14 років В. В. Бутківського. 

Андрій Федорович відгукнувся на це прохання. Відра-
зу були закуплені необхідні будівельні матеріали та все 
необхідне передане до навчального закладу. А це водо-
стійкий руберойд та мастика – клей для склеювання ли-
стів, котра може наноситися й у морози. Тепер справа в 
виконанні будівельних робіт.

В усі складні часи для школи, Федорович, так люблячі 
називають його односельці та друзі, приходить на допо-
могу.  Саме він об’єднує громаду, яка теж долучається до 
добрих справ. 

 а. Ф. івЖеНКО.

Подивитися на 
казкове дійство те-
атру «Рукавичка» 
та взяти в ньому участь 
протягом грудня мала 
змогу малеча сел. Ювілейного, за-
вітавши до районної бібліотеки. 
Святково прикрашена зала гостин-
но зустрічала школярів Ювілейної 
ПШ-2 та дітей пільгових категорій 
селища. Добра та кумедна Баба Яга 
(бібліотекар Надія Прасол) дуже по-
любилася малечі, й вони залюбки 
приходять кожного року на свято, 
де отримують гарний настрій та ба-
гато позитивних емоцій. Так цього 
року Бабуся Ягуся підготувала для 
дівчаток та хлопчиків багато заба-
вок. Й звичайно, не обійшлося ново-
річне свято без Діда Мороза (Дми-
тро Дяченко, учень 10 кл. Ювілей-

ної СШ-1), якому 
малеча розпові-
дала вивчені заз-

далегідь віршики й от-
римувала подаруночки, 

ведучою заходу (Настя Макаренко, 
учениця 10 кл. Ювілейної СШ-1), 
маленької бешкетниці Ягусі (Даша 
Шкуратенюк, учениця 5 кл. Юві-
лейної СШ-1) та енергійного Лісо-
вичка (Владислав Дяченко, учень 7 
кл. Ювілейної СШ-1). Дітки активно 
брали участь у конкурсах, танцюва-
ли та розважалися. А в нагороду Дід 
Мороз вручав малечі солодкі пода-
рунки (окреме спасибі підприємцям 
сел. Ювілейного).

Нехай новий 2015 рік буде щасли-
вим, з дитячими посмішками та ми-
ром на землі.  

Наталія ЯКівеЦь, сел. Ювілейне.

ЗусТРіч іЗ «РуКавичКОю» 

Сюрпризи  новорічні

бібліОТеКа

Новий рік – одне з найяскравіших свят, 
що відзначається в усьому світі. Він приносить нам багато приємних 
несподіванок. Дорослі мають можливість поринути в дитинство та по-
вірити в казку, а малеча з нетерпінням чекає миті, щоб зазирнути під 
ялиночку та знайти омріяні подаруночки. Багатою на сюрпризи видала-
ся цього року святкова програма з відкриття пишної ялинки, яка засяяла 
різнокольоровими вогниками в селищі Ювілейне. 

Добрий Дід Мороз та Снігурка, за допомогою казкових героїв - За-
йченяти та Сніговичка, під веселу музику розважали малечу конкурса-
ми, іграми та залучали глядачів, як дітей, так і дорослих до запально-

го новорічного хороводу. Присутні веселилися, поринувши в святкову 
атмосферу заходу. І навіть холод не став на заваді гарного настрою та 
щирих посмішок. А по закінченню новорічної   програми Дід Мороз та 
Снігурка, досхочу розваживши дітей, з величезного червоного мішка 
роздавали подаруночки. Малеча отримала іграшки, які стануть чудовою 
згадкою про веселі розваги в Ювілейному. 

У центрі селища красується новорічна чарівниця, яка дбайливо при-
крашена великими шарами та бурульками, бусами та мішурою. А ще 
іграшками ручної роботи – дітки з Ювілейної ПШ-2 разом із батьками 
приготували з підручних матеріалів надзвичайні креативні прикраси на 
ялиночку. Висять на красуні блискучі цукерки, кольорові матрьошки та 
загадкові чародії, які вдихнули в зелене деревце ще більше чарівності та 
казковості. Хлопчики та дівчатка підбігають до лісової гості та пильно 
розглядають її,  а побачивши свою іграшку радіють та стрибають від 
задоволення. 

Нехай цей святковий настрій, який дітки Ювілейного отримали цього 
зимового дня, запалюючи вогники на новорічній ялинці, продовжується 
цілий 2015 рік. А прийдешній рік Кози нехай принесе в наші домівки 
мир і спокій. 

Наталія ЯКівеЦь, сел. Ювілейне.

відКРиТТЯ  ЯлиНКи 

веСелі розваги  з ДіДом морозом

новорічні Пригоди
Баби Яги

НеЗвичайНе ЗимОве свЯТО
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мемОРаНдум  пОРОЗуміННЯ
У грудні між Дніпропетровською районною державною адміністрацією, 

Дніпропетровським районом електричних мереж ПАТ ДТЕК «Дніпрообле-
нерго»  та Дніпропетровським районним сектором Головного управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській 
області  підписаний меморандум на час введення графіків аварійних від-
ключень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ) елек-
троенергії на території Дніпропетровського району.

Найменуван-
ня пс

дН 
ліній

Н а -
ванта-
ження, 

мвт
Населені пункти, вулиці, споживачі

Родина Л-10 1 м. підгородне вул.Кленова, Рубинова, Ярослава Мудрого, Казанська, пер. Орловський,1,2,3-пер.Залізничний, Залізнична, Річна, Польова, Майська, 
Осіння, 50-р Перемоги, Весіння, Східна, Донська, Самарська, Журавлина, Озерна, Лебедина, Орловська, Кірова, Жовтнева, 3-й Мостовий пер.

Родина Л-13 0,89 м. підгородне вул.Ювілейна, Чапаева, Кірова, 1-пер. Залізничний, Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, 1,2-Кільченский, Грушева, Садова, 
пер.Садовий, Новомосковська, Балтійська, Образцова, Леніна, Мостова. 2-Мостовий.

Самарська Л-35 0,55 с.Олександрівка вул.Південна, Тополина, Студенська, Янтарна, Ворошилова, Шевченко, Генерала Сучкова, Дніпровська, Переможців, Научна, 
Степова, Вавілова, Садова, Богдана Хмельницького.

Волоська Л-115 0,8 с.Ракшівка, с.дніпрове, с.старі Кодаки вул.Леніна, Чкалова, Шкільна, Рибальська, Хронова, Простоквашина. с. волоське вул. Матросова.
ГНС-1 Л-173 0,25 м.підгородне вул.Первомайська, Поштова,  Перемоги, Піонер-Майдан, 2-Широкий пер.
ГНС-1 Л-174 0,8 м. підгородне: вул.Колгоспна, п-к Колгоспний 1, вул. Комсомольська, Літвішко, Ленінградська, Севастопольська, Сонячна, Фадеева, Харьків-

ська. смт. ювілейний: юридичні споживачі.
Любимовка Л-133 0,16 с.придніпровське, с. любимівка вул.Сонячна, Молодіжна, Цвіточна, Світанкова.
Любимовка Л-135 0,05 с.любимівка (Юр.споживачі).

ДПТФ Л-78 0,1 с.Горянівка: вул. Нагорна, Фабрична, Красноармійська.
Плодородие Л-94 0,08 с.сурське, с.миколаївка-1 вул.Зелена, Центральна, Криворіжська.
Плодородие Л-92 0,08 с.пашена балка вул.Центральна, Радянська, Крайня, Північна; с.миколаївка вул.Центральна, Переможна, Першотравнева.
Плодородие Л-93 0,03 с.миколаївка-1 вул.Виноградна.
Ленина Л-89 0,1 с.чаплі вул.Зелена.
всего 13 4,89  

відключення споживачів з 8:00 до 11:00

27 листопада 2014 року Віталій 
Миколайович Купрій прийняв при-
сягу народного депутата України. 
За місяць своєї роботи депутат на-
правив 28 депутатських звернень, 
дев’ять із яких до Генеральної 
прокуратури України (ГПУ), та-
кож звернувся до суду з чотирма 
скаргами про без-
діяльність цього 
органу, відповів на 
12 звернень грома-
дян, яким допоміг 
у вирішенні їх нагальних проблем.

Віталія Купрія було призначено 
заступником Голови Комітету з пи-
тань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, завдяки 
чому він із колегами розпочав ство-
рення дієвих механізмів правового 
та політичного контролю за діями 
правоохоронних органів. Зокрема, 
депутат, сприяв ухваленню закону, 
який дозволяє оновити органи про-
куратури за рахунок фахових юрис-
тів, які мають беззаперечну репута-
цію серед громадськості.

Віталій Купрій не підтримав опо-
зиційних кандидатів на посади голів 
комітетів Верховної Ради, які голо-
сували за «закони 16 січня». Особи-
сто виступив проти обрання одіоз-
ного регіонала Олександра Вілкула 
на посаду віце-спікера, або голови 
будь-якого комітету. Тим самим до-
вів свою чітку позицію щодо недо-
пущення представників колишньої 
злочинної влади до керівних посад.

З 1 грудня Віталій Купрій зі свої-
ми колегами, народними депутата-
ми, розпочав процес люстрації пра-
воохоронних органів. Підготував 
програму дій по виводу прокура-
тури з корупційної орбіти. Парла-
ментарій наполягає, що люстрація 
повинна бути більш масштабною й 
рішучою, особливо коли мова йде 
про суди та правоохоронні органи. 
Сім депутатських звернень, які були 
подані до ГПУ на ім’я генерального 
прокурора України Віталія Яреми, 
вже принесли свої позитивні плоди. 
По-перше, відкрито кримінальне 
провадження проти судді В’ячес-
лава Підпалого, який 21 листопада 
зняв арешт із рахунків Сергія Ар-
бузова. По-друге, скасована поста-
нова СБУ Дніпропетровської об-
ласті, за якою сепаратисти-майори 
дніпродзержинської міліції уника-
ли відповідальності за підривну ан-
тидержавну діяльність. За рештою 
звернень перевірка триває.

Віталій Миколайович професій-
но, ретельно та добросовісно реа-
лізує свою передвиборчу програму. 
Розслідування важливих резонан-
сних справ тримає на особистому 
контролі. Виключно за його скар-
гами суд зобов’язав прокуратуру 

розпочати розслідування проти 
керівництва 9-ої міської лікарні м. 
Дніпродзержинська за торгівлю 
немовлятами. Також прокуратура 
розслідує обставини виникнення 
екологічного лиха – пересихання 
русла річки Чаплинка та підземних 
вод у Петриківському районі Дні-
пропетровської області. Відкрито 
кримінальне провадження щодо 

розкрадання ліфтового обладнан-
ня в Амур-Нижньодніпровському 
районі м. Дніпропетровська. Зав-
дяки втручанню Віталія Купрія й 
рішучих дій облдержадміністрації 
в Петриківському та Дніпропетров-
ському районах вдалось зупинити 
хаотичне відключення населених 
пунктів від електроенергії.

Народний депутат на спільному 
засіданні Комітету з питань законо-
давчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності та Комітету з питань 
запобігання й протидії корупції 
підняв перед міністром внутрішніх 
справ Арсеном Аваковим питання 
щодо сепаратистських антидержав-
них дій працівників міліції. Для 
Віталія Купрія, як депутата Дні-
пропетровщини, проблема сепара-
тизму більш, ніж важлива. Адже 
за статистикою, більшість бійців, 
що загинули в АТО, саме мешканці 
прифронтової Дніпропетровської 
області. За заявою Віталія Купрія 
щодо неналежного виконання своїх 
обов’язків і злочинну бездіяльність 
звільнено з займаних посад про-
курора Дніпропетровської області 
Романа Федика та начальника Дні-
продзержинського відділу СБУ Ан-
дрія Долгова. Це перші його значні 
досягнення у кадровій чистці пра-
воохоронних органів, проте, далеко 
не останні.

Віталій Купрій один із перших 
народних депутатів VIII скли-
кання разом із «нардепами-ком-
батами» подав законопроект 
щодо надання добровольцям, які 
борються в зоні АТО за незалеж-
ність та соборність України, ста-
тусу учасників бойових дій.

Віталій Миколайович ініціював 
у Комітеті розгляд питань щодо 
реформування правоохоронної 
системи України, зокрема, перспек-
тиви створення Державного бюро 
розслідувань, його функцій і ком-
петенції, складу та передбачення в 
бюджеті 2015 року видатків на його 
утримання. Також депутат вказує 
на необхідність створення єдиної 
служби по боротьбі з економіч-
ними злочинами, що призведе до 
ліквідації податкової міліції та від-
повідних підрозділів МВС та СБУ. 

На жаль поки що ані Адміністрація 
Президента, ані уряд не бажають 
реформувати ці суспільно важливі 
відносини.

Народний депутат України ра-
зом із колегами по Комітету по-
дав до ГПУ заяву про злочини 
поплічників Віктора Януковича 
як учасників злочинної організа-
ції. Саме це дасть можливість не 

допустити знят-
тя з них міжна-
родних санкцій. 
З цією позицією 
погодився Ген-

прокурор Віталій Ярема.
Віталій Купрій розпочав збір під-

писів для подання законопроекту 
щодо внесення змін у статтю 124 
Конституції України з метою ра-
тифікації Римського статуту Між-
народного кримінального суду. 
Відповідно до статті 8 Угоди про 
асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом Україна взяла 
на себе відповідне зобов’язання. 
Ратифікація Статуту дозволить 
розслідувати резонансні злочини 
проти людяності на міжнародному 
рівні, до яких зокрема відносяться 
розстріли на Майдані, та надасть 
народові України додаткові гаран-
тії проти свавілля влади. Саме цим 
парламентарій запроваджує євро-
пейські стандарти права в Україні 
для повноцінного членства в Євро-
пейському Союзі.

Парламентарій узяв активну 
участь у бюджетному процесі. Він 
виступив проти скорочення бю-
джетного фінансування працівників 
соціально важливих сфер і недопу-
щення закриття шкіл та лікарень, що 
може негативно вплинути на рівень 
соціального захисту населення. При 
цьому Віталій Купрій запропонував 
Міністру фінансів уряду джерела 
наповнення дохідної частини дер-
жбюджету, вимагаючи відмовитись 
від скорочення фінансування Дні-
пропетровської області. Також Віта-
лій Купрій заявив про необхідність 
вилучити із законопроекту норму, 
яка передбачає фінансування ДНР 
та ЛНР на суму більш ніж 2 мільяр-
ди гривень. На жаль, уряд демон-
стративно відхилив бюджетні про-
позиції народного депутата. Тому 
Віталій Купрій прийняв рішення не 
голосувати за антисоціальний та не-
справедливий бюджет 2015 року.

У кінці року депутат Купрій про-
вів низку зустрічей із виборцями 
свого округу, а також провів осо-
бистий прийом громадян у сел. Пе-
триківці та в м. Дніпропетровську. 
Під час прийому десятки людей от-
римали юридичну допомогу в вирі-
шенні їх проблем.

Яна сиНЯвсьКа, 
помічник-консультант народ-
ного депутата України.

ЗвіТуємО пРО РОбОТу

віталій Купрій – перший місяць 
роботи в верховній раді уКраїни

Командир дивізіону реактивних 
установок залпового вогню підпол-

ковник Сумський від імені бійців дивізіону висловлює 
щиру подяку за підтримку та допомогу колективам 
районної адміністрації та районної ради на чолі з Еду-
ардом Підлубним та Віталієм Жиганським, першому 
заступникові голови РДА Романові Пруденку, началь-
нику управління агропромислового розвитку Тетяні 
Ткач, директору агрофірми «Дніпропетровська» Ва-
лерієві Вакуху, Наталії Дітуті та всім працівникам ФГ 
«Воскресіння», а також усім дітям Дніпропетровсько-
го району, які писали листи та надсилали подарунки 
воїнам-захисникам, усім небайдужим людям, які не 
залишились осторонь важливої справи оборони кор-
донів рідної країни. «Ваша підтримка дуже важлива 
для кожного з нас!», – сказав бойовий командир.

пОдЯКа

Небайдужі люди Новоолександрівської сільської 
ради не стоять осторонь подій, що відбуваються в 
державі. Вони надають підтримку воїнам, які в не-
простий для країни захищають соборність та неза-
лежність України. 

За підтримки голови райдержадміністрації Едуар-
да Підлубного, Олександра Візіра, Новоолександрів-
ського сільського голови, депутатів Ольги Бондар, 
Миколи Білякова, Віктора Кривого, активісток Юлії 
Білоконь та Наталії Подріз, у приміщенні Будинку 
культури (директор Ніна Протопопенко) збиралася 
допомога землякам, які перебувають у зоні АТО. 

Із села Старі Кодаки військовий обов’язок на схо-
ді країни виконують Віталій Кошляк (громадою 
йому зібрані кошти на бронежилет та каску в сумі 
7,5 тис. грн) та Ігор Павловський, який напередо-
дні знаходився на ротації, був відправлений на до-
підготовку в м. Запоріжжя, та днями вже відправ-
лений на службу на блокпост біля м. Маріуполя. 
Йому передана грошова допомога понад пів тисячі 
гривень. На блокпост біля міста Попасна землякам 
та їх побратимам передані продукти харчування, 
одяг, обереги, малюнки школярів.  

Ми щиро вдячні жителям с. Старі Кодаки за на-
дану допомогу, активну життєву позицію.

З метою усунення 
перешкод у розвитку 

бізнесу, недопущення фактів порушення прав фізич-
них осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, 
незаконного втручання у їх господарську діяльність, 
тиску з боку органів державного контролю та право-
охоронних органів у прокуратурі Дніпропетровського 
району запроваджено телефон «гарячої лінії» (056) 
27-90-04. повідомлення приймаються в будні дні з 
9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

пРОКуРаТуРа іНФОРмує

аКЦіЯ На підТРимКу вОїНів
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Кожного року в нашій країні ми зга-
дуємо жертв імперських насильств над 
українцями, в тому числі й Голодомору 
1932-1933 рр. У цей день кожен свідо-
мий українець запалив на підвіконні 
свою свічку пам’яті, щоб її ба-
чили зорі – душі померлих. 

Ще в глибинах віків, так уже 
склалося на Україні, що хліб у 
хаті – це достаток, добробут, це й 
відрада, й впевненість у завтраш-
ньому дні. Здавна кожна україн-
ська сім’я старанно працювала на 
власній землі, навіть тоді, коли 
її було небагато. З організацією 
більшовиками колгоспів все змі-
нилося. З болем і острахом всту-
пали селяни до колгоспів. Заод-
но повинні були віддати туди 
коней, корів, здати свої плуги, борони. 
Тих, хто не хотів бути колгоспником 
суворо карали. Кожна осінь приноси-
ла селянам лише розчарування. Влада 
вимагала від колгоспників все більше 
хліба, молока, м’яса. Навіть те що зали-
шалося на посів, змушували здавати.

Осінь 1932 року не віщувала вели-
кої біди. Врожай був не гірший, ніж у 
попередні роки. Здали селяни державі 
продподаток, але раптом оголосили 

другий, а потім і третій. Почали їздити 
по селах спеціальні продзагони й заби-
рати все до зернини…

Пам’ять – нескінченна книга, в якій 
записано все: і долі людей, і життя 

країни. Багато сторінок написано кри-
ваво-чорними кольорами. 

Голодомор 1932-33 років був свідомо 
спрямований на фізичне винищення 
селян, українців. Масове голодування 
почалося в грудні 1931 року й тривало 
до вересня 1933 року. 22 місяці народ 
страждав, мучився, вмирав. Моторошно 
подумати, але навесні 1933 року, коли 
настав пік голоду, на Україні щодня 
вмирало голодною смертю 25 тис. чо-

ловік, щогодини – 1 тисяча, щохвилини 
– 17. Голод забрав протягом 1932-33 ро-
ків, за різними підрахунками, від 7 до 10 
мільйонів людських життів.

Голодне лихоліття найболючіше 
вразило дітей, вони вияви-
лися найменш захищеними. 
Смертність дітей сягала 50 
відсотків загальної кількості 
померлих. Діти значно швид-
ше захворювали внаслідок 
тривалого недоїдання й фі-
зичного виснаження.

Щоб не дивитись на муки сво-
їх дітей, матері прискорювали 
сумний кінець. Натопивши ма-
ковинням хату, закривала ляду 
мати – на ранок усі діти мертві: 
«Спіть діти, спіть міцно,

Янгол божий на порозі,
Вже не буде їсти хтітись,

І не будуть пухнуть ноги».
Скорботним доземним укліном перед 

пам’яттю жертв голодомору став вечір 
пам’яті «Незгасима свічка голодомору», 
який був підготовлений та проведений 
бібліотекарем юнацького абонементу 
Юлією Равшановою та бібліотекарями 
районної дитячої бібліотеки для стар-
шокласників Підгородненської СШ-3. 

Цей вечір дав змогу підліткам більше 
дізнатися про події 1931-1933 рр, позна-
йомитися з фактами цілеспрямованого 
знищення українського народу. 

Велике емоційне навантаження при-
несли заходу відеоролики, які відобра-
жали жорстоку дійсність тих часів. Діти 
мали змогу ознайомитися з ілюстратив-
но-книжковою виставкою «Ми в цій 
землі житами проросли, щоб голоду не 
знали люди вічно». Гармонійним допов-
ненням до книжкової виставки стали 
атрибути, підготовлені бібліотекарями 
заздалегідь: колоски пшениці та зерно, 
як символ життя й перемоги над мо-
лохом голоду, та чорний хліб для того, 
щоб причаститися ним, як безцінним 
божим даром та пом’янути душі заги-
блих людей, які помирали з думкою 
про цей святий скарб – шматочок хлі-
ба… Світло запалених свічок зігрівало 
наші душі та давало надію знайти спо-
кій загубленим душам від голоду. 

На завершення заходу відбулося те-
атралізоване читання новели Ольги 
Хвостової «Олічка» у виконанні бібліоте-
каря РДБ Лариси Омельченко. 

Тетяна РуХліНсьКа, 
заступник директора по роботі з 
дітьми. 

вечіР пам’ЯТі

НесКіНчеННа КНиГа

Чорнобильська трагедія стала випробуванням на 
мужність багатьох людей, її учасників, допомогла 
визначити головні пріоритети серед багатьох жит-
тєвих цінностей – відповідальність за країну, за 
долю інших людей.

У складний для 
Батьківщини час ге-
рої Чорнобиля не за-
лишаються байдужи-
ми до долі держави. 
Ще на початку берез-
ня Василь Скиба та 
Володимир Очере-
тяний поїхали в сел. 
Черкаське й зверну-
лись до керівництва 
93-ої окремої меха-
нізованої бригади з 
пропозицією надати 
необхідну допомогу 
захисникам України. 
З того часу ця волон-
терська робота стала 
найважливішою для 
патріотів рідної землі. 
Вони швидко згурту-
вали коло однодумців і помічників.

«На той час ремонтом військової 
техніки в бригаді займались тільки 
чотири спеціалісти, – розповідає Ва-
силь Іванович. – Запчастин не було, 
умови роботи, забезпечення військо-
вих вимагали змін. Вивчивши пробле-
ми військової частини, яка останніми 
роками отримувала мінімальне фінансування, ми 
звернулися за допомогою до керівництва Дніпропе-
тровського району, відгукнулись також підприєм-

ства, організації, окремі громадяни. Значну фінан-
сову допомогу на запчастини надав Богдан Кулик, 
керівник ПрАТ СПМК-90. Люди, хто скільки міг, 
перераховували кошти на автомагазин у м. Вільно-
му, який постачав запчастини для ремонту бойових 
машин. Лише чорнобильці з власних коштів, які їм 
виплачує держава, зібрали 25 тис. грн. Велику до-
помогу й підтримку надали спільно зі своїми гро-
мадами Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова, Євгенія Корінна, Степнянський сільський 
голова. Та щирих слів подяки заслуговують усі, хто 
долучився до підтримки наших військових, які на 
сході України в зоні воєнних дій захищають ціліс-
ність кордонів нашої держави. Всього жителями 

Дніпропетровського та Магдалинівського районів 
зібрано біля 150 тис. грн. Крім того зібрано біля 200 
кг різних ключів для ремонту, багато речей пер-
шої необхідності, продуктів харчування. Великий 

вклад у забезпечення фруктами, овочами зробили 
фермери, керівники сільгосппідприємств. Заку-
плено дев’ять паливних насосів, відремонтовані 

кулемети, пушки, БМ-21 – бойові 
машини «Гради». І це далеко не 
повний перелік виконаних робіт».

6 грудня, в День Збройних сил 
України, Василь Скиба з пода-
рунками нашим вій-
ськовим побував у зоні 
АТО в селі Миколаївка 
Донецької області, що 
розташоване за 25 км 
від Красноармійська. 
Розміщується баталь-
йон у недобудованому 
приміщенні, яке опа-
люється буржуйкою. 
Василь Іванович зу-
стрів там земляка Сер-
гія, що мешкає в Підго-

родному на вул. Центральній. Передав 
солдатам малюнки та листи від наших 
дітей, яким вони були дуже раді. Саме 
цей підрозділ у числі перших від почат-
ку АТО був відправлений на Луганськ. Там віддав 
своє життя командир батареї БМ-21 «Град» Юра 
Лавошнік – надзвичайно веселий життєлюб.

Пригощали волонтери хлопців свіжим домашнім 
салом, яке передали підгородняни, та яйцями від 
працівників Кіровської птахофабрики – агрофірми 
«Дніпропетровська» (директор Валерій Вакух). На 
вогнищі, в самостійно змайстрованій сковорідці з 
БДТ-диска, насмажили мужні чоловіки запашної 
яєчні та добре посмакували. Величезне спасибі вій-

ськові передають за мед, бо в умовах зими, коли ко-
регувальникам вогню доводиться лежати по кілька 
годин на холодній землі, він є ще й чудодійними 
ліками від застуди. Смачнющими видаються хлоп-

цям у далині від дому 
багаті вітамінами яблу-
ка, вирощені в садах 
фермерського господар-
ства «Воскресіння». 

Дякують людям і за 
теплі речі. А от із взут-
тям досі велика про-
блема. Воно швидко 
мокріє, а сушити в во-
єнно-польових умовах 
нелегко. 

Наступного дня шлях 
волонтерів проліг у 
село Тоненьке, що біля 
Пісків. Проживають 
військові в будинку 
тваринника. Волонтери 
заночували в місці роз-
ташування військових 
і на собі відчули страх 
війни – цілу ніч село 

Тоненьке обстрілювали терористи з реак-
тивних установок залпового вогню. Саме 
тут воює наш земляк-герой Артем Чирва 
(коли матеріал готувався до друку, нам 
стало відомо, що Артем поранений, зараз 
перебуває на лікуванні). 

Третім пунктом призначення волон-
терів стало розміщення 3-ої батареї за 

кілька кілометрів від Горлівки. Живуть солда-
ти в старих фермах, умови не найкращі, та вони 
сміливо переносять складності військової служ-
би. Щоденно їх обстрілюють із мінометів, прак-
тично щодня хтось із бійців отримує поранення.

Так разом із захисниками рідної землі чорнобиль-
ці під мінометними обстрілами зустрічали свято 
українських Збройних Сил. «Війна – це тяжке ви-

пробування, яке потребує згуртованості, об’єднан-
ня людей. Смерті ж, як на мене, не треба боятись, 
вона все одно неминуча, – з незмінною посмішкою 
на обличчі стверджує Василь Скиба, – а допомога 
нашим військовим та наша підтримка дуже необ-
хідна, тому ми не можемо дозволити собі боятися».    

                                                  Таміла ЖОРНЯК.
(Цей матеріал можете також прочитати на сайтах: 

«Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна Дніпропетров-
щина» http://dp.ridna.ua).

випробовані  Долею
н е  г н у т ь с я



13 січНЯ – ЩедРий вечіР.
Сію, сію, засіваю

Сію, сію, засіваю,
вашу хату не минаю, 

з новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати: 
Щоб діти всі були здорові, 

і русяві, й чорноброві,
Щоб вам була з них потіха.

а нам грошей із півміха!
Напередодні свята Меланії кожна господиня пі-

клується про багате оздоблення святкового столу. 
для цього свята традиційно готують 12 

страв – за кількістю 12 місяців: кутя, узвар, 
вареники, борщ з вушками, голубці з тертої кар-
топлі, пампушки, мариновані грибочки, смажени-
на грибна, оселедець, смажена риба, тушкована ка-
пуста з грибами та плетена коса. 

свЯТКОві сТРави
КуТЯ

інгредієнти: 1 склянка пшениці, 4 склянки води, 
70 г маку, 70 г подрібнених горіхів, 1/2 склянки ро-
дзинок, мед 2 ст. л., цукор 2 ст.л., кип’ячена вода 
для розведення меду.

приготування: промийте пшеницю, залийте во-
дою й варіть  на невеликому вогні до м’якості, пері-
одично помішуючи й при необхідності підливаючи 
воду. Можна перекласти пшеницю в горщик і томи-
ти в духовці, підливаючи воду. Поки вариться пше-
ниця, залийте кип’ятком мак і залиште на 2 год. 
Потім воду злийте, додайте трохи цукру й розітріть 
мак добіла товкачем в ступці. Промийте родзинки, 
залийте окропом на 20 хв., відцідіть воду. Змішайте 
зварену пшеницю, товчений мак, родзинки, цукор, 
горіхи й мед. 

смаЖеНиНа ГРибНа
інгредієнти: 1 кг яловичини, 50 г свиного жиру, 

100 г грибів, 300 г цибулі, 200 г моркви, 2 кг карто-
плі, 100 г олії, 200 г сметани, 500 г грибного відва-
ру, сіль, перець.

приготування: наріжте м’ясо, посипте сіллю, 
перцем, обсмажте, покладіть у каструлю й тушіть 
до готовності разом із морковю, цибулею у буль-
йоні. Відваріть гриби, наріжте й обсмажте разом із 
цибулею. Картоплю теж наріжте й обсмажте. В гор-
шочки покладіть картоплю, тушковане м’ясо, гри-
би з цибулею, залийте сметаною, грибним відваром 
і запікайте в духовці.

ГОспОдиНі На ЗаміТКу
• Неприємний запах у термосі. Покладіть у тер-

мос 2 ст.л. рису, потім налийте туди теплої води 
й закрийте. Струсіть гарненько й вміст вилийте, а 
термос промийте гарячою водою.
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На виконання статті 12 Закону 
України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» ОРДЖОНІКІД-
ЗЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА пові-
домляє, що у 2-му півріччі 2014 року 
прийнято такі регуляторні акти: рі-
шення сільської ради від 26.09.2014 
року № 173-25-6 «Про затвердження 

Програми розвитку мінерально-си-
ровинної бази, раціонального вико-
ристання і охорони надр на території 
Орджонікідзевської сільської ради»; 
рішення сільської ради від 26.09.2014 
року № 174-25-6 «Про затверджен-
ня Програми збереження та розвит-
ку об’єктів культурної і природної 
спадщини, розташованих на тери-

торії Орджонікідзевської сільської 
ради на 2014-2019 роки»; рішення 
сільської ради від 10.12.2014 року 
№ 179-26-6 «Про встановлення міс-
цевих зборів на 2015 рік». для озна-
йомлення звертатись у сільську 
раду за адресою: с. миколаївка,  
вул. дніпропетровська, 18, тел. 
711-53-21.

№ 
з/п вид та назва проекту Ціль його прийняття

строки
підготовки

 проекту

Найменування органу та 
підрозділу, відповідального 
за розроблення проекту

1 2 3 4 5

1

Рішення сільської ради 
«Про затвердження ста-
вок єдиного податку для 
суб’єктів підприємниць-
кої діяльності – фізичних 
осіб на 2016 рік»

Виконання вимог податкового 
кодексу України та встановлення 
оптимальних ставок податку для 
розвитку підприємств на території 
сільської ради

2 квартал 
2015 рок

Планово-економічна 
комісія

2

Рішення сільської ради 
«Про встановлення міс-
цевих зборів на 2016 рік»

Виконання вимог податкового ко-
дексу України та встановлення 
оптимальних ставок податку для 
розвитку підприємств на території 
сільської ради

4 квартал 
2015 рок

Планово-економічна 
комісія

Затверджено рішенням сільської ради від 10.12.2014 року № 178-26-6
плаН діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Орджонікідзевської сільської ради на 2015 рік

ОвНи. На вас чекає чимало несподіваних 
поворотів долі. Вам доведеться гарненько по-
працювати. А уважність допоможе досягти ба-
жаних вершин у кар’єрі. 

ТільЦі. Креативність і нестандартний під-
хід до роботи допоможуть покращити ваші фі-
нансові справи. Також на вас чекає несподіва-
на, але дуже важлива і приємна подія.

блиЗНюКи. Відмінну службу в просуван-
ні по кар’єрних сходах і поліпшенні вашого фі-
нансового стану послужать напрацьовані рані-
ше зв’язки. 

РаКи. Ви постійно будете в центрі уваги, 
вам довірятимуть найважливіші справи. Для 
того, щоб зберегти за собою становище лідера 
слід серйозно ставитися до своїх вчинків.

леви. Якщо в ваші плани входили довго-
строкові проекти, саме час реалізувати їх. Вам 
вистачить сил і засобів для їх реалізації.

діви. Ви отримаєте підтримку в розвитку 
раніше розпочатих проектів. Знання і майстер-

ність будуть вельми популярні на цьому тижні. 
ТеРеЗи. На вас чекають численні радикаль-

ні зміни, яких не варто боятися, бо всі вони на 
краще. Всі перешкоди на вашому шляху про-
йдуть самі собою.

сКОРпіОНи. Незважаючи на те, що вам 
доведеться багато і важко працювати, тим не 
менше, ви досягнете значних висот, особливо 
в тій області, яка пов’язана з власним бізнесом. 

сТРільЦі. На цьому тижні очікуються ра-
дикальні зміни у вашому житті. Безліч шансів 
для досягнення власних цілей, просування в 
кар’єрі та поліпшення фінансового становища. 

КОЗеРОГи. Прислухайтеся до думки близь-
ких – це буде правильним рішенням у тій ситу-
ації, яка складеться на цьому тижні. Перш ніж 
щось зробити, ретельно обдумайте. 

вОдОлії. Зробіть переоцінку життєвих цін-
ностей. Станете серйознішою і відповідальні-
шою особою. Залиште всі неприємності у ми-
нулому і прагніть до кращого майбутнього.

Риби. Не забувайте про працьовитість, і на-
чальство гідно винагородить вас. Можливе не-
сподіване джерело доходу.

Г О Р О с К О п

г
о
с
П
о
д
а
р
о
ч
к
аМудрість каже. . .
Добра справа, якщо вона 

дійсно добра, коштує біль-
ше, ніж мільйон добрих слів.

Повідомлення Про завершення процедури та оприлюднення результатів розгляду та врахування пропозицій громадськос-
ті в проекті «Детальний план частини території Олександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області».  Відповідно до ст.ст. 19, 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» Дніпропетровською РДА було 
проведено громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації – «Детальний 
план частини території Олександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області». Для оз-
найомлення з намірами подальшої забудови та матеріалами проекту в приміщенні сектору містобудування та архітектури 
Дніпропетровської РДА за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, були представлені матеріали 
проекту та розміщено повідомлення про розгляд містобудівної документації в газеті «Дніпровська зоря» за № 41 (7860) від 
24.10.2014року. У ході громадських слухань громадськості Дніпропетровського району за період з 24.10.2014 по 27.11. 2014 
р. не було зареєстровано звернень та пропозицій щодо рішень проекту. Громадські слухання по вищезазначеному проекту 
вважаються завершеними та розглянутими громадськістю без зауважень. Розпорядженням голови Дніпропетровської РДА 
від 25.12. 2014 року за № р-829/0/291-14 було затверджено вищезгадану містобудівну документацію.

споживче товариство дніпропетров-
ського району продає нежитлове примі-
щення – об’єкт: «Продовольчий магазин 
№ 2», розташований за адресою: дніпропе-
тровська область, дніпропетровський ра-
йон, с. степове, вул. Центральна, буд. 10. 
площа приміщення 412,5 кв. м. 

Телефон для довідок (095) 144-46-36.Втрачений військовий квиток на ім’я Куцеволенка мико-
ли михайловича, вважати недійсним. 

Олександрівська сільська рада оголошує конкурс 
щодо надання послуг із вивезення твердих побутових 
відходів. Документи приймаються протягом 30 кален-
дарних днів із дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу. За додатковою інформацією звертатися за 
адресою: село Олександрівка, вулиця Колгоспна, №1а. 
Тел. 712-60-70 щодня, окрім суботи та неділі.

Співробітниками Дніпропе-
тровського районного сектору 
разом із кореспондентом «Дні-
провської зорі» нещодавно проведений профілактичний рейд по вул. Жовтневій м. 
Підгородного. В ході проведення рейду населенню було роз’яснено вимоги пожежної 
безпеки. Рятувальники нагадали людям, що електронагрівальні прилади, телевізори, 
радіоприймачі та інші побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в 
електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електроро-
зеток заводського виготовлення. Крім цього забороняється застосування саморобних 
подовжувачів, застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобно-
го) електронагрівального обладнання, користування пошкодженими розетками. 

Зниження температури повітря спричиняє збільшення кількості пожеж, основними 
причинами яких є необережне поводження з вогнем, порушення правил безпеки при 
користуванні електрообігрівачами та печами, а також перевантаження електромережі. Будьте обережні при палінні, 
не паліть у ліжку! Особливо небезпечно паління, коли людина не може себе контролювати повною мірою. Зайва са-
мовпевненість може привести до великої біди. Не залишайте без нагляду дітей! Зберігайте сірники, запальнички, інші 
небезпечні предмети в недоступному для дітей місці. Рятувальники роздавали тематичні пам’ятки та листівки. 

в’ячеслав білаШеНКО, начальник Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України в Дніпропетровській 
області, полковник служби ЦЗ.

пРОФілаКТичНий  Рейд 

упРавліННЯ сОЦіальНОГО ЗаХисТу НаселеННЯ дНі-
пРОпеТРОвсьКОї РайдеРЖадміНісТРаЦії оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади державного службовця – головного 
спеціаліста відділу по контролю за правильністю призначення пенсій 
та соціального захисту населення(тимчасова). Основні вимоги: грома-
дянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування, 
стаж роботи за фахом. До заяви про участь у конкурсі на ім’я голови 
конкурсної комісії додають такі документи: заповнену особову картку 
(форма № П-2ДС) з відповідними додатками; копії диплома про освіту і 
паспорта; відомості про доходи за 2014 рік, дві фотокартки розміром 3х4 
см. Додаткову інформацію про основні функціональні обов’язки, розмір 
та умови оплати праці буде надано за тел.27-08-10. Заяву подавати за 
адресою: 52005,сел. Ювілейне, вул. Теплична,5, кім.5. Документи при-
ймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.

дсНс пОвідОмлЯє

дНіпРОпеТРОвсьКа РайдеРЖад-
міНісТРаЦіЯ оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: головного спеціаліста 
відділу ведення, державного реєстру виборців 
райдержадміністрації, головний спеціаліст 
забезпечення доступу до публічної інформа-
ції, головний спеціаліст відділу діловодства і 
контролю. вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за напрям-
ком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. довідка за адресою: сел. ювілейне , вул. 
Теплична,5, тел.27-10-17. 

Наш індекс: 61707
Вартість: 

на місяць – 7,35 грн;
на 3 місяці –  22,05 грн;

на 6 місяців –  44,10 грн; 
  

без поштових послуг.

П е р е д П л а т н а 
к а м П а н і я  –  2 0 1 5
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До Міжнародного дня людей похилого віку бібліотекарі 
разом із читачами провели «Поетичний вернісаж», в яко-
му взяли участь народний гурт «Криниця», на чолі з керів-
ником Анатолієм Напрєєвим, та поети-підгородяни Марія 
Зугольна, Костянтин Дуб, Лариса Омельченко. Була в нас і 
особлива гостя – мешканка м. Кривого Рогу, поетеса Надія 
Філенко. Всі вони разом – ніби творили калейдоскоп, у який 
кожен додав своє, власне, різноколірне скельце… 

Бібліотекар юнацького абонементу КЗ ДЦРБ Юлія Равша-
нова проінформувала присутніх про відзначення Дня людей 
похилого віку в світі. З’ясувалося, що літніх людей почали 
стихійно вітати ще років зо тридцять тому – спочатку десь 
у Європі, потім у США, а на кінець 80-х років ХХ ст. рух 
охопив багато країн. Особливо, «з розмахом», відзначали 
мешканці скандинавських країн… 

14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН постановила 
вважати 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку. 

Наш «Поетичний вернісаж» належить до подібних акцій, 
адже він став і моральною підтримкою літнім людям, і їх-
ньою розвагою, й інтимною бесідою за чашкою чаю… Про 
смаколики до чаю потурбувався заступник мера м. Підго-
родного Віктор Костенко, він же й сказав вступне вітальне 
слово. Усмішками розцвіли обличчя гостей, коли чоловік 
жартома назвав це зібрання «Клубом для тих, кому за 60». А 
потім жінки стурбовано запитали: «А якщо нам уже більше 
сімдесяти?». На що почули слушну, хоч і жартівливу, по-
раду: після шістдесяти не рахувати роки, а завжди бути в 
одному, прекрасному віці!

Ведуча заходу Лариса Омельченко передавала по колу 
можливість виговоритися – чи продекламованим поетич-
ним рядком, чи то проспіваною піснею… Котилося колесо 
спілкування, крутився в натруджених руках уявний калей-
доскоп: і лунали нові вірші, й звучали «хіти» «Криниці», 
автор тексту яких – присутня тут Марія Заугольна…

Відчувалася потреба поділитися власним, сокровенним. 
Ось Костянтин Дуб тримає в руках свою нову збірку віршів 
– «Царина любові» (Дніпропетровськ, 2014). Прочитав він 
і зовсім нові рядки, які ще ніде не друкувалися… Лариса 
Омельченко показала цьогорічне творче надбання: її вірші 
опубліковані в двох колективних збірках – «Небесна сотня» 
(м. Чернівці) та «Берегиня» (м. Хмельницький). А ще автор-
ка зреалізувала давню мрію: нарешті, прочитала на публіку 
своє оповідання «Дебют», написане у День людей похило-
го віку, але… рівно дев’ять років тому! 2011 року ця робота 
потрапила в десятку кращих на Всеукраїнському конкурсі 
одного оповідання «Майстерня чудес» (м. Київ), авторка їз-
дила в столицю за нагородою. А от вдома досі не знаходила 
нагоди, аби почитати землякам… Звісно, приємно відчува-
ти, як тонко люди реагують на перипетії сюжету, де зако-
ханий ліричний герой – це їхній ровесник із душею поета!

Криворіжанка Надія Філенко стала «відкриттям», адже з 
нею були знайомі тільки двоє з присутніх. Ця жінка вірші 
пробувала писати давно, та першу збірку видала тільки 2011 
року («Крила дає надія»). Тоді авторці було вже за 70… Не-
ймовірно, але за 4 роки видано п’ять книг пані Надії: окрім 
названої, є ще й поетичні збірки «Вечірня сповідь» (2012), 
«Вино в тонкому кришталі» (2012), «Вишивані рушники пое-
зії» (2013), «Мої пісенні береги» (2014). Є також і книга прози 
– художньо-документальна повість «Троянда на снігу» (2013). 
Тепер чотири з цих видань є й у районній дитячій бібліотеці, 
бо отримали від письменниці щедрі дарунки з автографами!

Літературознавець за фахом і покликанням, кандидат фі-
лологічних наук Костянтин Дуб зробив короткий аналіз по-
чутих поетичних і прозових творів. Гості й раніше дослуха-
лися до його авторитетної думки, він є автором рецензій на 
книги Надії Філенко та Лариси Омельченко. Тож і нині були 
уважні до його вражень від творчості земляків. Наостанок 
всі побажали один одному наснаги на нові пошуки слова, 
мелодії, емоцій. Ну, і, звісно, здоров’я, бо самопочуття – то 
важлива складова життя людей «інтересного віку»…

лариса ОмельчеНКО, м. Підгородне.

пОеТичНий веРНісаЖ

вернісаж

З 2013-2014 навчального року в Новоо-
лександрівській СЗШ викладається курс 
«Фінансова грамотність».

Директором школи Олександром Овсю-
ком та вчителем, який викладає цей курс 
Ганною Калаш-
никовою учням 
школи було за-
пропоновано взя-
ти участь у змаганнях юних інвесто-
рів. Це інвестиційна гра, в якій могли 
взяти участь учні шкіл, де виклада-
ється даний предмет. Метою змагання 
було навчитися інвестувати кошти в 
акції за допомогою моделювання си-
туації на фондовому ринку.

Організатором цієї ініціативи є Про-
грама розвитку фінансового секто-
ру (USAID/FINREP-II) за підтримки 
Української біржі. За правилами змагання 
команді учнів надавалося 100 000 вірту-
альних гривень, які вони мають інвестува-
ти в акції українських емітентів. Команди 
переможці визначались залежно від того, 
наскільки зросла вартість їхнього інвести-
ційного портфелю. В змаганні юних інвес-
торів взяли участь дві команди. 

У конкурсі брали участь 179 команд 
шкіл України. Наші дві команди в складі 
учнів: Кирила Сафонова, Романа Щерба-
кова, Віктора Муджирі посіли четверте та 

команда у складі Олександра Андрусяка, 
Владислава Холдєєва, Володимира Алхі-
мова шосте місця.

Адміністрація школи, педагогічний та 
учнівський колективи, батьківська грома-

да щиро вітають переможців конкурсу та 
виносять подяку сім’ям Андрусяк, Алхі-
мових, Сафонових, Муджирі, Холдєєвих, 
Щербакових за належну увагу в вихованні 
своїх дітей. 

З великою гордістю можемо сьогодні за-
явити, що майбутнє й розвиток нашої рід-
ної України сьогодні за такою молоддю. 
Нехай щастить вам, наші юні інвестори.

Ольга ОвсюК, 
заступник директора з НВР Новоолек-
сандрівської СЗШ.

ЗмаГаННЯ юНиХ іНвесТОРів

НАША НАДІЯ – НАШЕ МАЙБУТНЄ

Центральна районна бі-
бліотека підготувала лі-
тературний конкурс «Ча-
рівне слово Кобзаря» для 
учнів 6-Б класу ЮСШ-1 
(класний керівник Вален-
тина Половець) із нагоди 
відзначення ювілейної 
дати – 200 років із дня 
народження Т. Г. Шевчен-
ка. Захід відбувся за під-
тримки меценатів із Ігрен-
ського виправного центру 
№133 Самарського району 
(Андрій Завгородній – за-
ступник начальника по ка-

драм; Галина Третяк – го-
лова профспілки; Альона 
Сніжковська – заступник 
головного бухгалтера).

Кожна дитина взяла 
участь у конкурсі – про-
читала вірш Кобзаря на-
пам’ять. З великим хвилю-
ванням з вуст дітей лунали 
вірші українського поета. 
Літературний конкурс су-
проводжувався перегля-
дом коротких відеороликів 
«Дітям про Т.Г.Шевченка» 
та «Т.Г.Шевченко – видат-
ний художник».

Закінчився конкурс під-
веденням підсумків ви-
ступів учасників. Члени 
журі, в якому були меце-
нати та працівники біблі-
отеки, визначили трьох 
переможців, яким були 
вручені почесні грамоти. 
Приємною несподіванкою 
для нагороджених було 
отримання збірок «Коб-
зар». Та не залишили без 
уваги меценати й решту 
учасників літературного 
конкурсу. Всі вони отри-
мали солодощі.

чаРівНе слОвО КОбЗаРЯ

поетичний конкурс

життя – калейДоскоп, 
м и  в  н ь о м у  с к е л ь ц я

Свято Миколи-Чудо-
творця – це свято ди-
тинства й щедрості, на 
яке щорічно чекають не 
тільки діти, а й дорос-
лі. Тож напередодні дня 
Святого Миколая до 
Центру соціальної під-
тримки дітей та сімей 
«Добре вдома» завіта-
ли працівники сектору 
кримінальної міліції у 
справах дітей Дніпро-
петровського РВ, які ще 
раз наголосили на значи-
мості добрих вчинків та 
привітали вихованців із 

чудовим зимовим святом, вручивши хлопчикам і дівчаткам подарунки. 
Малечі побажали терпіння, доброти, миру й милосердя. 

Тетяна єЩеНКО, начальник СКМСД Дніпропетровського РВ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області.

Добрі вчиНки Дуже важливі

відлуННЯ свЯТа


